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  هاي عاطفي يادگيري تبيين اثر برنامه درسي پنهان مدارس بر بازده

  *ي به منظور ارائه مدليآموزان دوره راهنما در دانش

Explanation of the impact of hidden curriculum on emotional component of 

learning for middle school students 

 1389 /24/2: مقاله پذيرش ،12/12/1388: نهايي نسخه دريافت، 2/6/1388مقاله دريافت

 -3دكتر علي اكبر سيف -2دكتر حسن ملكي -1فر فاطمه بيان

  4دكتر علي دالور

هاي عاطفي  كشف آثار برنامه درسي پنهان مدارس بر بازده به منظور
ي و ارائه مدلي در جهت طراحي يآموزان دوره راهنما يادگيري دانش

. روش پژوهش آميخته يا تركيبي بود ازهاي آموزشي بهتر  محيط
آموزش و  1جامعه آماري مدارس دوره راهنمايي دخترانه منطقه 

مورد مشاهده ماه  8مدت  انتخاب و به همدرس 9 ،پرورش شهر تهران
هاي الزم با استفاده از ابزارهاي گوناگون  قرار گرفتند و داده

نتايج . هاي متناسب آماري تحليل شدند آوري و با شيوه جمع
هاي برنامه درسي پنهان محيط اجتماعي  رگرسيون چندگانه بين مؤلفه
تگي چندگانه هاي عاطفي يادگيري همبس و فيزيكي مدرسه با بازده

با توجه به ضريب تبيين نشان داده شد كه  ،را نشان داد 93/0برابر با 
آموزان متأثر از برنامه  هاي عاطفي يادگيري دانش درصد بازده 68/85

هاي  در اكثر مدارس و كالسچنين،  هم. درسي پنهان مدارس است
آموزان تحت تأثير آثار منفي و قصد نشده  درس مورد مشاهده، دانش

اين آثار به طور مستقيم و كه  ،برنامه درسي پنهان قرار داشتند
ها اثرات منفي و پايداري  هاي عاطفي يادگيري آن غيرمستقيم بر بازده

هاي  به منظور كاهش آثار منفي اين برنامه و طراحي محيط. گذاشت مي
ه است كه شرح آن تر مدلي طراحي و پيشنهاد شد آموزشي مطلوب

   .شود ارائه مي
 هاي عاطفي يادگيري، ارائه مدل، برنامه درسي پنهان بازده: ها ليدواژهك

F. Bayanfar, H.Maleki (Ph.D) 

A. Seyf  (Ph.D)- A. Delavar (Ph.D) 

 
Abstract: To develop a model for designing 

better instructional settings, this study 

examined hidden curriculum involved in 

affective learning outcomes of students at 

middle schools. Mixed methods were used for 

data collection and analysis. A sample of 9 

middle schools in Tehran was approached and 

observed for 8 months. Different ways of 

collecting data were used including 1) a 

questionnaire developed by the researchers; 

2) observation forms 3) semi-structured 

interviews and 4) informal communications. 
Multiple regression analysis showed that 

hidden curriculum account for 85.68% of 

variance of affective learning outcomes. 

Analysis of qualitative data showed that most 

schools and classrooms in question were 

subject to negative and unintended effects of 

the hidden curriculum. To overcome these 

effects, development of a model for designing 

desirable instructional settings was discussed 

in terms of philosophical foundations, 

underpinning variables, dimensions, 

objectives, principles, procedure and 

evaluation system. Finally, some practical 

suggestions were made on the basis of 

educational psychology.  

  Key Word: hidden curriculum-  middle 

school - emotional component of learning  
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  مقدمه و بيان مسئله

هاي عاطفي  پژوهش حاضر با هدف جستجو و كشف آثار برنامه درسي پنهان مدارس بر بازده

هاي آموزشي بهتر  آموزان دوره راهنمايي و ارائه مدلي در جهت طراحي محيط يادگيري دانش

  .انجام گرفت

گذاران، مديران، معلمان و  اندركاران تعليم و تربيت، سياست اي دستضرورت اين پژوهش بر

انديشي در جريان تعليم و تربيت و پرهيز از ساده پنداري و  گران دعوت به ژرف اصالح

هاي  هاي سطحي اتفاقاتي كه در كالس انديشي، عبور از اليه در اين ژرف. نگري است سطحي

هاي عاطفي يادگيري  عمق اثرات اين اتفاقات بر بازدهبردن به  دهد و پي درس و مدرسه رخ مي

بيني نشده و مطابق با  آموزان پيش هاي عاطفي منفي در دانش بازده. آموزان ضروري است دانش

ن مدارس و سيستم آموزش و پرورش نبوده و تدبير خاصي براي اراده و خواست مسئوال

طراحي مدلي براي پيشگيري از  ضرورتبنابراين . ها در نظر گرفته نشده است جلوگيري از آن

  .شود ها احساس مي بازده اين

هاي عاطفي يادگيري به دليل  از طرف ديگر اهميت بررسي آثار برنامه درسي پنهان بر بازده

ريزي و طلب و اراده  اتفاقات طرح. كند هايي است كه توليد مي ماندگاري و پايداري يادگيري

هاي  يافت پيام هاي تربيتي و در موزان در بطن و متن موقعيتآ دانش  نشده، چون از طريق حضور

د و نشو درك، دريافت و دروني مي ؛دنده ها وجود دارد، رخ مي اين موقعيت مختلفي كه در

تواند به عنوان ميراث دوران تحصيل  آثار اين برنامه مي. دنساز آموزان را درگير مي عواطف دانش

  .ن باشدآموزا در تمام عمر به همراه دانش

  

  وع و چهارچوب نظري پژوهشضسوابق مو

هاي عاطفي يادگيري  به رغم اهميت فراواني كه آثار برنامه درسي پنهان بر بازده

در ادبيات پژوهشي ابعاد . گذارد، كمتر پژوهشي به اين موضوع پرداخته است آموزان مي دانش

ه يكي از ابعاد اجتماعي، ها ب كه بيشتر پژوهش ،ي از برنامه درسي پنهان مطرح شدهمختلف

  .شناختي و يا فيزيكي اين برنامه توجه داشتند
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مايلز و آندريون،  ؛2000آسبروكس،  ؛1982بلوم،  ؛1968چون جكسون،  هم(نظراني  صاحب

عد كه به ب )2009، 2داگانيو  2008 ،1چاي كينگ ؛2008ويكي،  ؛2007فيروزي،  ؛2001

آموز از  هاي دانش د بودند برنامه درسي پنهان به آموختهاجتماعي اين برنامه توجه داشتند، معتق

كند،  آموزان، با معلم و ساير اولياي مدرسه و نيز جو كلي مدرسه اشاره مي روابطش با ساير دانش

ها و افراد درون مدرسه و به ويژه  شناختي مابين يادگيرنده ها نقش تعامالت اجتماعي و روان آن

ابعاد اين نوع برنامه درسي مهم دانسته و معتقد بودند احساسات،  معلمان را به عنوان يكي از

ثير اين نوع أهايي هستند كه تحت ت ها، باورها و رفتارهاي يادگيرنده از ويژگي ها، ارزش نگرش

اي آشكار در برنامه درسي و  ها معتقد بودند گرچه اين برنامه به گونه آن. گيرند برنامه قرار مي

دهد  آموزان را شكل مي ؤثر تجارب آموزشي دانشقيد نشده ولي بخش مهاي آموزشي  مشي خط

  .هاست گيري آن هاي غيرآكادميكي و غيرقابل اندازه و منبع مهم يادگيري

برخي ديگر از پژوهشگران به بعد شناختي اين برنامه توجه داشتند و به بررسي آثار برنامه 

ها معتقد بودند محتوا و تصاوير  آن. اختندهاي درسي پرد درسي پنهان بر محتوا و تصاوير كتاب

ها مخالف اهداف  هاي ضمني و مستتري است كه گاهي اين پيام هاي درسي حاوي پيام كتاب

اي، تبعيض نژادي و تبعيض  نظام آموزشي و برنامه درسي رسمي است مانند برخوردهاي كليشه

 ؛1993مارتينز،  ؛1992، گيلبرن ؛1988اكنار و اسميت،  ؛1988مارگوليس و رومرو، (جنسي 

 ؛2009 ،3برجن هن گوون؛ 2000و مارگوليس،  1988الس، كور ؛1995كاروالد،  ؛1995تانسند، 

  ).2010 ،6شريف داريا و 2009، 5استيفن ؛2009، 4رديش

عد شناختي اين ، كه به ب2008چون اسميت و مونتگومري،  نظران هم برخي ديگر از صاحب

هاي مختلف به يك  هاي خود نشان دادند كه مدارس به درس وهشبرنامه توجه داشتند، در پژ

هايي مانند رياضيات، علوم تجربي و تكنولوژي  ها درس از نظر آن. دهند اندازه اهميت نمي

. استداده  بندي دروس اين موضوعات را در اولويت قرار برنامه زمان. اهميت بيشتري دارند

                                                 
1. chikeung,Ch 

2. Doganay,A  

3. Bergenhenegouwen,G 

4. Redish,E,F 

5. Stephenson, A,M  

6. Sharifah Thuraiy,S,A 
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نگرش . دانند مهم ميها را غير اند و بقيه درس اي قائل هها اهميت ويژ آموزان براي اين درس دانش

  .گذاري اولياء مدرسه به دروس مختلف قرار دارد ثير ارزشأها تحت ت آموزان به اين درس دانش

 به نقل گوردون،(1974نظران حوزه برنامه درسي مانند گتزلز،  االخره دسته ديگري از صاحبب

 ؛2001 ،1مارگوليس ؛1997و برنداپل،  1994آيزنر،  ؛)2006بازيابي، ( 1982، گوردون، )1985

گتزلز و . به بعد فيزيكي اين برنامه پرداختند 2009 ،4فريتر و 2009، 3وبر ؛2003، 2ديكسي

ها،  گوردون به انواع ساختارهاي فيزيكي مدرسه و كالس درس، نحوه چيدمان ميز و نيمكت

انگيزش، احساسات و تصورات هاي صوتي، كيفيت نور و روشنايي بر  صدا يا ويژگي

هاي خود به بررسي اثر  مارگوليس، وبر و فريتر در پژوهش برنداپل،. ندآموزان توجه كرد دانش

هاي  ها نشان دادند كالس آن. آموزان پرداختند محيط فيزيكي مدرسه بر موفقيت تحصيلي دانش

تدريس دروس از عوامل  نور و با امكانات فيزيكي كافي برايشده، پر درس كامالً زيبا، تزئين

  . موفقيت تحصيلي است

عد كيد بيشتر به بأولي ت ،در اين پژوهش با رويكرد تلفيقي به هر سه بعد پرداخته شد

ها و  عبارت بود از تجربهبرنامه درسي پنهان در اين پژوهش . اجتماعي اين برنامه بود

پرورش قصد نشده بود،  هاي منفي و يا مثبتي كه در اهداف رسمي نظام آموزش و يادگيري

آموزان دوره راهنمايي نيز از اين برنامه آگاهي  ريزان درسي، معلمان و دانش كه برنامه ضمن آن

عواملي كه به طور . ندگذاشت آموزان اثر مي هاي عاطفي يادگيري دانش نداشتند و بر روي بازده

ها و  ايجاد اين تجربه اي عمدي يا غيرعمدي در يا در تعامل با عوامل ديگر به گونه مستقل

هاي تشخيص برنامه درسي پنهان در اين پژوهش  ها مؤثر بوده و به عنوان شاخص يادگيري

تعامالت اولياء مدرسه با آموزان،  تعامالت معلمان با دانش: ازد نعبارت ندمدنظر قرار گرفت

و ارزشيابي هاي تدريس  شيوه، آموزان با يكديگر تعامالت دانش، آموزان و با يكديگر دانش

قوانين و مقررات لباس پوشيدن و ، قوانين و مقررات مدرسه ،هاي درسي محتواي كتاب ،ها معلم

هاي عاطفي يادگيري در  بازده .امكانات فيزيكي مدرسه، آموزان ها و دانش آراستگي ظاهري معلم

                                                 
1. Margolis 

2. Dixie,G 

3. Weber 

4. Ferriter 
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شگاه عاطفه مربوط به موضوعات درسي، عاطفه مربوط به آموز :شامل سه بخش نيز اين پژوهش

  .آموزان بود و خودپنداره تحصيلي دانش

، از ادبيات پژوهشي مربوط به برنامه درسي پنهان مشاهده شد كه كليبندي  در يك جمع

در . دهنده و آثار آن ارائه شده است نظرها و تحقيقات گوناگوني درباره اين برنامه، عوامل تشكيل

آموزان  ها و رفتارهاي دانش ، باورها، نگرشها ها به بررسي آثار اين برنامه بر ارزش اين پژوهش

هاي  جا اين سوال مطرح است كه آثار برنامه درسي پنهان بر بازده اين در. پرداخته شده است

توان مدلي را در جهت  شود و آيا مي آموزان چيست و چگونه ايجاد مي عاطفي يادگيري دانش

  تر ارائه داد؟  با كيفيت مطلوبهاي آموزشي  كاهش آثار منفي اين برنامه و طراحي محيط

  

  پژوهش روش

نـوع  (يمايشـي  پدر بخش كمي، روش . يا تركيبي بود 1روش پژوهش آميخته :طرح پژوهش 

سـال   آمـوزان در  هـاي عـاطفي يـادگيري دانـش     ها درباره بازده به منظور گردآوري داده) 2مقطعي

اهنمـايي مـورد اسـتفاده قـرار     آموزان پايه سـوم ر  گيري از دانش از طريق نمونه 87-88تحصيلي 

  .گرفت

 )5زيسـته   از انـواع تجربـه   4شناختيرديداپژوهش پ( 3در بخش كيفي از روش بررسي موردي

مورد يا واحد تحليل در . شد استفادههاي درسي پنهان  آوري اطالعات در مورد برنامه جمع جهت

  .ژوهش كالس درس و يا مدرسه بودپاين 

كليـه مـدارس دخترانـه دوره     جامعه آماري پژوهش حاضـر  :ريگي روش نمونهنمونه و ، جامعه

 41بود كـه شـامل    1387-88آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي  1راهنمايي منطقه 

از ميـان   6گيـري هدفمنـد   از روش نمونـه  استفادهانتخاب جامعه آماري با  براي. شد آموزشگاه مي

قصد محقق انتخاب موردي بود كه بـا   .شد منطقه يك انتخاب ،مناطق مختلف آموزش و پرورش

فهـم   علت انتخاب يك منطقه از ميان مناطق، .توجه به هدف تحقيق اطالعات زيادي داشته باشد

                                                 
1. mixed methods research 

2. cross sectional 

3. case study 

4. phenomenology 

5. Lived experience 

6. puroposeful sampling 
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چـه   چنـان  .آمـوزان بـود   هاي عـاطفي يـادگيري دانـش    پنهان بر بازده تر اثرات برنامه درسي عميق

دليل انتخاب منطقه يك آن بود كـه   .شد از عمق پژوهش كاسته مي شد، چندين منطقه انتخاب مي

اولياي مدرسـه   هاي انجام شده پژوهشگر به اين نتيجه رسيد كه در اين منطقه معلمان و با بررسي

بنابراين با توجه به اهداف تحقيق در رابطـه بـا    .سابقه باال مشغول به خدمت هستند با تجربه و با

توانست اطالعـات زيـادتري    اين منطقه ميهاي عاطفي مثبت، مدارس  ثر در ايجاد بازدهؤعوامل م

براي انتخـاب پايـه تحصـيلي بـا اسـتفاده از همـين روش از ميـان         .را در اختيار محقق قرار دهد

. آموزان مقطع سوم انتخـاب شـدند   دانش هاي مختلف تحصيلي دوره راهنمايي، آموزان پايه دانش

وزان از يك سو در مرحله انتخـاب  آم آموزان مقطع سوم اين بود كه اين دانش علت انتخاب دانش

دانش واي و كـار  حرفـه  و هـاي فنـي   رشته تحصيلي و ورود به دوره متوسطه نظري و يا هنرسـتان 

آموزان بـه خـوبي شـكل گرفتـه بـود و از       بنابراين نگرش به دروس مختلف در اين دانش؛ بودند

تـأثير محـيط اجتمـاعي    آموزان در مرحله دوره انتقال بودند و بيشتر تحـت   سوي ديگر اين دانش

  . نشده حاصل از آن قرار گرفته بودند مدرسه و پيامدهاي قصد

انتفـاعي از ميـان   غير مدارس دولتي و 1گيري تصادفي ساده براي انتخاب نمونه با روش نمونه 

ايه سوم بـه روش تصـادفي بـه عنـوان نمونـه      پهاي  يكي از كالس آنس از پ وفهرست انتخاب 

كرد كه پس از آن اطالعات جديدي بـه   يدا ميپ نتخاب نمونه تا جايي ادامها .ندي انتخاب شدينها

نمونـه مـورد    مدرسه غيرانتفاعي به عنـوان  5مدرسه دولتي و  4در پايان پژوهش  .آمد دست نمي

  . ندبررسي انتخاب شد

ت موضـوع پـژوهش و روش تحقيـق مـورد         ،آوري اطالعات براي جمع: ابزار متناسـب بـا ماهيـ

 هـاي عـاطفي يـادگيري    پرسشـنامه تشـخيص بـازده    -1 :ابزارهـاي زيـر اسـتفاده شـد     استفاده از

مصـاحبه   -3نگاري  ساخته و روش واقعه سنج محقق بندي مشاهده هاي درجه فرم -2ساخته  محقق

  .رسميروش گفتگوهاي غير ساخته و استاندارد شده محقق االت بازؤبا روش س

  ريزي شناسي تربيتي و برنامه مختصصان روانبراي ساختن ابزارها از مباني نظري و نظر 

درسي استفاده شد و ابزارهاي ساخته شده در سه نوبت به صورت مقدماتي اجرا شد، پس از هر 

  . محاسبه شد تا ابزار براي اجراي نهايي آماده شود آني يي و پاياينوبت اجرا ضريب روا

                                                 
1. simple random sampling 
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يادگيري از روش ضريب آلفاي هاي عاطفي  سوالي بازده 70رسشنامه پي ياياپبراي تعيين 

ي يبراي تعيين روا. دست آمده ب 74/0شد و ضريب  استفادهنباخ با تأكيد بر همساني دروني وكر

اين  ياشناسي تربيتي و دانشجويان دكتر رسشنامه از نظر اساتيد رشته روانپمحتوايي و صوري 

هاي كيفي حاصل از  ان دادهنهپي ابزار سنجش برنامه درسي ياياپبراي تعيين . شد استفادهرشته 

از مجموع  .هاي تكراري حذف شد و عبارت هاي كمي تبديل شد ها به داده ها و مصاحبه مشاهده

هاي مصاحبه با مقياس  عبارت در فرم 123سنج و  هاي مشاهده عبارت در فرم 170(عبارت  293

از روش آلفاي  دهاستفاي با ياياپضريب . عبارت در فرم نهايي باقي ماند 117 ،)بندي درجه

  . دست آمده ب 94/0نباخ با تأكيد بر همساني دروني وكر

از تحليل عاملي در سه  )و تعيين متغيرهاي زيربناي مدل(ي سازه ابزار يجهت تعيين روا

ها با كل  بررسي ميزان اشتراكات هر كدام از عبارت(ماتريس همبستگي  :شد استفادهمرحله 

چرخش با روش واريماكس  ؛هاي اصلي ه با روش تحليل مؤلفهاستخراج عوامل اولي؛ )ها عبارت

س از هفت چرخش آزمايشي به بهترين شكل خود پماتريس . براي دستيابي به راه حل نهايي

برداري و آزمون كرويت بارتلت  براي ارزيابي ماتريس عاملي دو شاخص كفايت نمونه. رسيد

شد و نتيجه آزمون كرويت  697/0برابر  KMOگيري  شاخص كفايت نمونه. محاسبه شد

χ=805/17514بارتلت نيز مقدار 
    در سطح df= 6441را نشان داد كه اين مقدار نيز با  2

001/0 < P جهت تعيين عوامل مناسب براي چرخش مالك كيسر و آزمون اسكري . دار بود امعن

بودند و به عنوان  عامل داراي ارزش ويژه بيشتر از يك 21 ،ايه مالك كيسرپبر . كتل محاسبه شد

درصد واريانس كل را تبيين  98/81عامل به طور كلي  21اين . عوامل قابل استخراج تعيين شدند

براي استخراج تعداد عوامل به مقدار واريانس تبيين شده توسط هر عامل نمودار . كردند يم

  .اسكري توجه شد

شكيل دهنده ابزار سنجش با توجه به نمودار اسكري تنها چهار عامل از مجموعه عوامل ت

هاي درس باالتر از شيب خط بودند و بقيه عوامل تقريباً در يك  نهان كالسپبرنامه درسي 

آموزان  تعامل معلم با دانش -1: اين چهار عامل عبارت بودند از . محدوده و نزديك به هم بودند

/ تدريس  هاي شيوه -3هاي درسي  محتواي كتاب/ هاي ارزشيابي معلم  شيوه -2ضعيف 

بقيه عوامل از محاسبات آتي مربوط . آموزان قوي تعامل معلم با دانش - 4وضعيت ظاهري معلم 

  .عبارت با روش تحليل عاملي تأييد شد 114ي سازه يدر مجموع روا. به عوامل حذف شدند
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  نتايج

هاي  از فرم  استفادهبا (نهان پهاي اجتماعي برنامه درسي  براي بررسي وضعيت مؤلفه

ابتدا واحد تحليل  ،در مدارس مورد بررسي )بندي شده مصاحبه هاي درجه سنج و فرم اهدهمش

بدين ترتيب امكان . هاي درس به مدرسه تبديل شد هاي محيط اجتماعي كالس كليه مؤلفه

نهان مدرسه در كنار يكديگر فراهم پهاي محيط اجتماعي برنامه درسي  هاي مؤلفه مقايسه ميانگين

نهان مدرسه به پهاي محيط اجتماعي برنامه درسي  هاي مؤلفه مقايسه ميانگين 1 در نمودار. شد

  .خوبي منعكس شده است

  
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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هاي محيط اجتماعي برنامه درسي پنهان مدرسه هاي مؤلفه مقايسه ميانگين: 1نمودار  

  

مؤلفه قوانين و  ،نهانپدرسي هاي برنامه  آشكار است كه از ميان مؤلفه 1با توجه به نمودار 

هاي  آموزان با يكديگر و شيوه هاي تعامل دانش مقررات مدرسه از باالترين ميانگين و مؤلفه

هاي  در مرحله بعد شاخص. ها از كمترين ميانگين برخوردار بود وضعيت ظاهري معلم/ تدريس 

  .بررسي قرار گرفتنهان به تفكيك مدارس مورد پهاي اجتماعي برنامه درسي  توصيفي مؤلفه

آموزان  ها نشان داد كه تعامل معلم با دانش وضعيت ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه

. تر بود از همه قوي 1تر و در مدرسه كد  از همه ضعيف 6در مدرسه كد  )ضعيف و قوي(
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 محتواي مواد درسي در مدرسه/  هاي ارزشيابي شيوه ها، وضعيت ظاهري معلم/ هاي تدريس شيوه

براي تعيين تفاوت معنادار بين . تر بود از همه قوي 7تر و در مدرسه كد  از همه ضعيف 4كد 

گيري مكرر طرح  نهان در مدارس مورد بررسي از تحليل اندازهپهاي اجتماعي برنامه درسي  مؤلفه

  .گزارش شده است 1شد كه نتايج اين تحليل در جدول  استفادهيك درون  -يك بين 

  

  هاي اجتماعي ر براي تعيين تفاوت معنادار بين مؤلفهگيري مكر ج تحليل اندازهنتاي:  1جدول

 اثر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

نسبت 

F 

سطح 

 معناداري

 0.046 2.06 1.37 8 10.99 مدرسه

     0.67 108 72.08 خطا

 0.000 68.64 15.03 3 45.10 هاي اجتماعي مؤلفه

هاي  هتعامل مدرسه و مؤلف

 اجتماعي
22.80 24 0.95 4.43 0.000 

     0.22 324 70.96  خطا

 

هاي اجتماعي و اثر تعامل مدرسه و  اثر مؤلفه، دهد اثر مدرسه يمنشان  1طور كه جدول  همان

اين مطلب بدان معناست كه وضعيت . نهان نيز معنادار استپهاي اجتماعي برنامه درسي  مؤلفه

نهان در مدارس مختلف به طور معناداري متفاوت پدرسي   عي برنامههاي اجتما هر يك از مؤلفه

  . است

هاي  به بررسي بازده ،نهان به عنوان متغير مستقلپهاي برنامه درسي  س از بررسي مؤلفهپ

  .رداخته شدپعاطفي يادگيري به عنوان متغير وابسته 

انحراف استاندارد و  ،آموزان ميانگين هاي عاطفي يادگيري دانش براي بررسي وضعيت بازده

بايد توجه . گزارش شده است 2شد كه نتايج آن در جدول  استفادهاستودنت  tآزمون آماري 

 )رسشنامه استپكه بيانگر حد متوسط ( 50داشت كه هر قدر ميانگين نمره محاسبه شده از 

هاي  نميانگي ،تر و بر عكس دهندگان نسبت به موضوع مورد سوال مثبت اسخپنگرش  ،بيشتر بود

  . دهندگان به موضوع مورد سوال بود اسخپتر  نشان دهنده نگرش منفي 50كمتر از 
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هاي نگرش  مقياس ميانگين محاسبه شده خرده ،نشان داده شده 2طور كه در جدول  همان

بزرگتر است و  ،كه بيانگر حد متوسط بود 50نداره تحصيلي از عدد پ نسبت به مدرسه و خود

در عين حال به منظور حصول . بود كوچكتر 50گرش به درس از عدد مقياس ن ميانگين خرده

طور  همان. شد استفادهاي  استودنت تك نمونه tاطمينان از نتيجه به دست آمده از آزمون آماري 

ها و نمره كل  مقياس هاي محاسبه شده در خصوص خرده t ،گردد يممشاهده  2كه در جدول 

آموزان به  يعني نگرش دانش. دار بودادرصد معن 99مينان هاي عاطفي يادگيري در سطح اط بازده

آموزان مثبت و نگرش  هاي عاطفي يادگيري دانش نداره تحصيلي و در كل بازدهپ خود ،مدرسه

  .ها نسبت به دروس مختلف منفي بود آن

  

  هاي  هاي بازده مقياس هاي خرده مقايسه ميانگين جهت t نتايج آزمون آماري: 2جدول 

  يري با يك عدد ثابتعاطفي يادگ

 ميانگين تعداد متغبرها
انحراف 

 استاندارد

  خطاي 

 استاندارد

مقدار ثابت 

 مرجع
 tمقدار 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

هاي عاطفي  بازده

 يادگيري
284 53.26 12.38 0.73 50.00 4.43 283 0.00 

خودپنداره 

 تحصيلي
284 56.24 17.72 1.05 50.00 5.94 283 0.00 

ت به نگرش نسب

 مدرسه
284 56.79 18.21 1.08 50.00 6.29 283 0.00 

نگرش نسبت به 

 درس
284 46.58 9.20 0.55 50.00 6.27- 283 0.00 

  

مدارس  هاي عاطفي يادگيري به تفكيك هاي آماري توصيفي نمره كل بازده س شاخصپس

 ،4 ،5 ،7كدهاي هاي عاطفي يادگيري در مدارس  ميانگين بازده نتايج نشان دادند،. محاسبه شد

 )50( تر از حد متوسط ايينپ 6و  2در مدارس كدهاي  و) 50( باالتر از حد متوسط 9و  1 ،3

 6مدرسه كد  ،در نگرش نسبت به درس ،هاي عاطفي يادگيري هاي بازده مقياس در خرده. بود

مدرسه  ،در نگرش به مدرسه ،داراي باالترين ميانگين 4ترين ميانگين و مدرسه كد  ايينپداراي 
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نداره تحصيلي پدر خود ،داراي باالترين ميانگين 7ترين ميانگين و مدرسه كد  ايينپ داراي 6كد 

  .داراي باالترين ميانگين بودند 7ترين ميانگين و كد  ايينپداراي  2مدرسه كد 

هاي عاطفي يادگيري در مدارس مختلف تفاوت  هاي بازده مقياس كه آيا خرده براي تعيين اين

يك درون  -گيري مكرر طرح يك بين  ي با يكديگر دارند يا خير؟ از تحليل اندازهمعنادار

  .گزارش شده است 3كه نتايج اين تحليل در جدول . شد استفاده

  

  گيري مكرر براي تعيين تفاوت معنادار بين  نتايج تحليل اندازه: 3جدول 

  هاي عاطفي يادگيري هاي بازده مقياس خرده

 اثر
مجموع 

 مجذورات

جه در

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

نسبت 

F 

سطح 

 معناداري

 0.00 5.53 2170.14 8  10/17361 مدرسه

   405.77 275 111586.65 خطا

هاي  مقياس خرده

 هاي عاطفي بازده
17036.85 2 8518.42 67.30 0.00 

تعامل مدرسه و 

 عاطفي
8144.63 16 509.08 4.02 0.00 

   126.57 550 69612.37 خطا

 

هاي  هاي بازده مقياس اثر مدرسه و اثر خرده ،شود يممشاهده  3ر كه در جدول طو همان

 99هاي عاطفي در سطح اطمينان  هاي بازده مقياس چنين اثر تعامل مدرسه و خرده عاطفي و هم

هاي عاطفي يادگيري و مدارس  هاي بازده مقياس تعامل خرده 2در نمودار . درصد معنادار بود

  .مختلف منعكس شده است
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Vertical bars denote 0.95 confidence intervals

خودپنداره تحصيلي 
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هاي عاطفي يادگيري و مدارس مختلف هاي بازده مقياس تعامل خرده: 2نمودار   

 

آموزان نسبت به درس تقريباً در تمامي مدارس  وضعيت نگرش دانش ند،نتايج نشان داد

ضعيت هاي عاطفي يادگيري در و و نسبت به دو مؤلفه ديگر بازده )50( تر از حد متوسط ايينپ

  .تري قرار داشت ايينپ

هاي عاطفي يادگيري همبستگي تك  نهان با بازدهپس براي يافتن رابطه بين برنامه درسي پس

نهان پهاي برنامه درسي  هاي عاطفي يادگيري با تمامي مؤلفه بين نمره كل بازده ،يرسونپمتغيري 

  .گزارش شده است 4ل داري آن مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج در جدو امحاسبه شد و معن

هاي عاطفي يادگيري با  محاسبه ضريب همبستگي تك متغيري پيرسون بين نمره كل بازده: 4جدول 

  هاي محيط اجتماعي و فيزيكي برنامه درسي پنهان مدرسه تمامي مؤلفه
متغيرهاي برنامه  

درسي پنهان 
  مدرسه

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

همبستگي 
)r( 

ضريب 
r(تبيين 

2( 
 tر مقدا

سطح 
 معناداري

 شيب ثابت تعداد 

تعامل معلم با 
دانش آموز 

 ضعيف

2.09 0.19 0.14 - 0.02 0.37 - 0.72 9 61.45 3.76 - 

/ ارزشيابي معلم
 محتوا

2.14 0.15 0.72 0.51 2.72 0.03 9 1.65 24.27 
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 /شيوه تدريس
 وضعيت ظاهري

1.98 0.42 0.76 0.58 3.14 0.02 9 34.61 9.60 

 تعامل معلم با
 آموز قوي دانش

2.77 0.30 0.05 0.00 0.14 0.89 9 51.09 0.91 

تعامل 
آموزان با  دانش

 يكديگر

1.98 1.09 0.81 0.65 3.63 0.01 9 45.93 3.87 

تعامل كاركنان با 
 آموزان دانش

2.13 0.73 0.71 0.50 2.66 0.03 9 42.88 5.04 

تعامل كاركنان با 
 يكديگر

2.59 0.81 0.83 0.68 3.87 0.01 9 39.74 5.35 

 - 8.73 79.81 9 0.12 - 1.77 0.31 - 0.56 0.33 3.00 سيستم آموزشي

قوانين و مقررات 
 مدرسه

3.22 0.30 0.08 0.01 0.20 0.85 9 49.35 1.32 

 14.59 18.11 9 0.00 4.24 0.72 0.85 0.30 2.43 محيط اجتماعي

 4.73 42.69 9 0.00 4.58 0.75 0.87 0.96 2.13 محيط فيزيكي

برنامه درسي 
 پنهان مدرسه

2.37 0.6 0.91 0.83 5.82 0.00 9 34.71 7.97 

  

هاي عاطفي يادگيري با برنامه درسي  ضريب همبستگي بين بازده 4براساس نتايج جدول 

اين . بود 85/0و  87/0 ،91/0محيط فيزيكي به ترتيب برابر محيط اجتماعي و  ،نهان مدرسهپ

محيط  ،نهان مدرسهپضرايب تبيين برنامه درسي . بودضرايب همبستگي در حد بسيار قوي 

بود كه ضرايب تبيين بسيار بااليي  72/0و  75/0 ،83/0محيط فيزيكي به ترتيب برابر اجتماعي و 

هاي عاطفي يادگيري و هر كدام از  براي آزمون معناداري ميزان همبستگي بين بازده. بود

محاسبه شده  t نتايج آزمون نشان داد كه. شد فادهاست tنهان از آزمون پهاي برنامه درسي  مؤلفه

 99در سطح اطمينان  )محيط اجتماعي و فيزيكي(نهان و دو مؤلفه اصلي آن پبراي برنامه درسي 

بدين ترتيب چنين نتيجه گرفته شد كه رابطه معناداري بين برنامه درسي . دار بود ادرصد معن

به همين ترتيب نتايج آزمون . آموزان وجود دارد شهاي عاطفي يادگيري دان نهان مدارس با بازدهپ

t نهان محيط اجتماعي مدرسه حاكي از آن بود كه از بين پهاي برنامه درسي  مقياس براي خرده

هاي  مقياس درصد بين خرده 95همبستگي معناداري در سطح اطمينان  ،هاي مذكور مقياس خرده

تعامل  ،وضعيت ظاهري/ ي تدريسها شيوه ،محتواي مواد درسي/  هاي ارزشيابي شيوه

هاي  هدآموزان و تعامل كاركنان با يكديگر با باز تعامل كاركنان با دانش ،آموزان با يكديگر دانش

هاي عاطفي يادگيري همبستگي  ها با بازده مقياس عاطفي يادگيري وجود داشت و بين بقيه خرده
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هاي  مقياس يك از خرده س به بررسي ميزان همبستگي هرپس. معناداري مشاهده نگرديد

رداخته شد و معناداري اين ضرايب پنهان پهاي برنامه درسي  هاي عاطفي يادگيري با مؤلفه بازده

نداره پو خود كه نگرش نسبت به مدرسه ندنتايج نشان داد. همبستگي مورد آزمون قرار گرفت

 99طح اطمينان هاي محيط اجتماعي و فيزيكي در س نهان و مؤلفهپتحصيلي با برنامه درسي 

هاي  هاي شيوه مؤلفه ،هاي محيط اجتماعي چنين از بين خرده مؤلفه هم. درصد معنادار بود

تعامل  ،آموزان با يكديگر تعامل دانش ،وضعيت ظاهري/ هاي تدريس شيوه ،محتوا/ ارزشيابي

 95 آموزان و تعامل كاركنان با يكديگر همبستگي معناداري در سطح اطمينان كاركنان با دانش

به همين ترتيب . نداره تحصيلي داشتپهاي نگرش نسبت به مدرسه و خود مقياس درصد با خرده

 95داري در سطح اطمينان  اآموزان قوي با نگرش نسبت به درس رابطه معن تعامل معلم با دانش

  .درصد داشت

ر مالك بر متغي )نهانپيعني برنامه درسي (بين  يشپبه منظور بررسي اثر همزمان متغيرهاي  

  .شد استفادهاز تحليل رگرسيون چندگانه  )هاي عاطفي يادگيري يعني بازده(

هاي محيط اجتماعي و محيط فيزيكي مدرسه همبستگي  نتايج رگرسيون چندگانه بين مؤلفه

شده در  و سطح خطاي محاسبه Fداد كه با توجه به مقدار  يمرا نشان  93/0چندگانه برابر با 

بدين ترتيب مشخص . بود% 68/85ضريب تبيين نيز برابر . دار بودمعنادرصد  99سطح اطمينان 

ثر از دو مؤلفه محيط اجتماعي و أآموزان مت هاي عاطفي يادگيري دانش درصد بازده 68/85شد كه 

  .نهان مدارس بودپمحيط فيزيكي برنامه درسي 

عاطفي يادگيري  هاي نهان مدارس و اثر آن بر بازدهپبه منظور بررسي وضعيت برنامه درسي  

ها با  ها و مصاحبه هاي حاصل از مشاهده آموزان عالوه بر تحليل كمي به تحليل كيفي يافته دانش

بدين . رداخته شدپشناسي يادگيري  هاي روان نهان و نظريهپاز رويكردهاي برنامه درسي  استفاده

اي تشخيص اين ه نهان با توجه به شاخصپمنظور اثر هر مؤلفه تشكيل دهنده برنامه درسي 

  .هاي عاطفي يادگيري به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت ژوهش حاضر بر بازدهپبرنامه در 

هاي  در زمينه تأثير تعامالت و روابط موجود در كالس :آموزان تعامالت معلم با دانش - 1

از (نظران مختلف اتفاق نظر داشتند  نهان صاحبپگيري برنامه درسي  درس و مدرسه در شكل

اسميت و  ؛2008 ،اليوسي و السون ؛2000 ،آسبروكس ؛1982 ،بلوم ؛1968 ،جكسون جمله
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و  ؛1381 ،مهرمحمدي؛ 1373 ،قورچيان ؛2009 داگاني، ؛2008چاي كينگ،  ؛2008 ،مونتگومري

  .)1386 ،ملكي

از نظريات اين  استفادههاي حاصل از تعامالت موجود در محيط مدرسه با  تحليل كيفي يافته

  .شناسي يادگيري انجام شد ردازان حوزه روانپ نظران و برخي از نظريه بصاح

 ،به ويژه در مدارس دولتي ،هاي درس مورد مشاهده كه در اكثر كالس ندها نشان داد يافته

به طور نمونه اكثر معلمان در آستانه ورود به كالس . آموزان منفي بود ها با دانش تعامالت معلم

به  .كردند يمكردند و بدون خداحافظي كالس را ترك  يمرسي نپو احوالآموزان سالم  با دانش

هاي  از سبك. شور و شوق و تحرك نداشتند ،گرمي و شوخ طبعي. زدند يمندرت، لبخند 

آموزان خود كنترل و محدوديت  كردند و بر دانش يم استفادهمستبدانه براي اداره كالس درس 

آموزان به انجام تكاليف درسي از  اب كردن دانشها براي مج آن. كردند يمزيادي اعمال 

احضار  در نهايتسرزنش و تمسخر كردن و  ،تحقير ،تهديد ،توهين ،جريمه ،هاي تنبيه شيوه

  .كردند يم استفادهآموزان به مدرسه  والدين دانش

زان آشنا نبودند و توانايي آمو هاي روحي و رواني دانش يژگيواكثر معلمان با نيازها و 

داشتن انتظارات  ،آموزان اعتمادي به دانش بدبيني و بي. ها را نداشتند ري ارتباط مؤثر با آنبرقرا

هاي قبلي  يادآوري شكست ،ها هاي كم و تدريجي آن يشرفتپتوجهي به  خارج از حد توان و بي

شناسان  هاي اكثر روان آموزان با يكديگر از مواردي بود كه برخالف توصيه و مقايسه دانش

  .ردازان و رويكردهاي انگيزشي بودپخبر ،ردازان رفتارگراپ ري از جمله نظريهيادگي

 نديفرآآموزان و از طريق  از ديگر مواردي كه در ايجاد تعامالت منفي بين معلم و دانش

رورشي پعربي و  ،قرآن ،سازي كالسيك در ايجاد نگرش منفي به برخي دروس مانند ديني شرطي

اين رويدادهاي . ين دروس بوددادهاي منفي و نامطلوب با تدريس اهمراه كردن روي ،مؤثر بود

 ،عدم گذشت و بخشش وي ،بودن خداوند جو ذكر صفات انتقام :شد ميموارد  اين شاملمنفي، 

باطل شدن تمامي اعمال خوب و نيك با يك عمل  ،عذاب الهي ،ل صراطپ ،يادآوري آتش دوزخ

  . رگ سختي كه در انتظار خطاكاران استذيرفته نشدن طاعات و عبادات و مپمنفي و 

آموزان منفي و بر  ها با دانش تعامالت معلم ،هاي درس مورد مشاهده گرچه در اكثر كالس

ها با تمامي  ها نيز تعامالت معلم شناسان يادگيري بود، ليكن در برخي كالسخالف نظريات روان

فضاي حاكم بر اين . ادگيري بودشناسان ي هاي روان آموزان كالس مثبت و مطابق توصيه دانش
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هاي كوچك يادگيري در  ايجاد گروه. كننده داشت آميز و حمايتها ساختاري غير تهديد كالس

 ،ويگوتسكي و رويكردهاي يادگيرنده محوري بود ،ياژهپهاي  ها كه مطابق با نظريه اين كالس

هاي كالسي  در بحث آورد تا يمآموزان فراهم  اي براي هر يك از دانش فرصت مناسب و ويژه

ها همگام با ثرندايك و اسكينر مقررات روشني را براي  معلمان اين كالس. شركت جويند

ها داشتند  كردند و انتظاراتي را كه در مورد تكاليف درسي و نوع رفتار آن يمآموزان وضع  دانش

كردند كه  يمد هايي تأكي بر فعاليتچنين  هم. رساندند يمشان اطالعبه صورت روشن و قاطعي به 

آموزانشان  اين معلمان در دانش. آموزان در آن تكاليف وجود داشت احتمال موفقيت همه دانش

احساس تصور مثبت از خود و شوق و اشتياق يادگيري و  مهارت و ،كفايت ،احساس شايستگي

  . كردند يماندوزي را ايجاد  دانش

هاي حاصل از  در تحليل كيفي يافته :گرآموزان و با يكدي تعامالت كاركنان مدارس با دانش - 2

نهان پردازان حوزه برنامه درسي پ آموزان و با يكديگر از ديدگاه نظريه تعامالت كاركنان با دانش

يافتگي و  نظريه رشد ،)ديدگاه مديريتي كتز(ردازان حوزه مديريت پ ها اشاره شد و نظريه كه به آن

  .شد استفادهنظريه دو عاملي انگيزشي هرزبرگ نيافتگي آرجريس، نهضت روابط انساني و  رشد

مديران يا فاقد يكي از  ،آموزان و با يكديگر مثبت نبود در مدارسي كه روابط كاركنان با دانش

يكي از چهار وظيفه اساسي خود يعني  يا انساني و فني مورد نظر كتز بودند ،هاي ادراكي مهارت

 ،هاي ارتباطي دادند و يا نقش يمبه خوبي انجام نرهبري و كنترل را  ،سازماندهي ،ريزي برنامه

در اين مدارس مديران و يا معاونان با . كردند يمگيري را به خوبي بازي ن تي و تصميماطالعا

آموزان برخالف نهضت روابط انساني و نظريه آرجريس مانند  همكاران خود و با دانش

آموزان را از  بات نارضايتي همكاران و دانشكردند و موج يمنيافته رفتار  هاي نابالغ و رشد انسان

تر يا عوامل بهداشتي  ايينپدر اين مدارس نيازهاي سطح . كردند يمجو اجتماعي مدرسه فراهم 

كه عوامل برانگيزاننده مورد نظر هرزبرگ و ارضاي  ضمن آن. شد يممورد نظر هرزبرگ رعايت ن

  .شد يمآموزان فراهم ن كنان و دانشنيازهاي سطح باال مانند احترام و خوديابي براي كار

نحوه گزينش و شرايط  ندها نشان داد تحليل كيفي يافته :آموزان با يكديگر تعامالت دانش - 3

در . آموزان با يكديگر بود آموزان يكي از عوامل اثرگذار بر نحوه تعامالت دانش نام دانش ثبت
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 ،ي و تحصيلي را طي كرده بودندانضباط ،آموزان مراحل سخت گزينش اخالقي مدارسي كه دانش

  .تر از ساير مدارس بود آموزان با يكديگر مثبت روابط دانش

هاي تدريس و  آموزان با يكديگر روش گذار بر نحوه تعامالت دانشيكي ديگر از عوامل اثر

يابي به كار گرفته  هاي تدريس و ارزش هاي درسي كه روش در كالس .ها بود يابي معلم ارزش

رخاشگري كالمي و فيزيكي بين پميزان  ،هاي فردي بود ها بر مبناي رقابت شده توسط معلم

  . آموزان بيشتر بود دانش

هاي تدريس معلمان مطابق رويكردهاي  هاي درسي كه روش بر عكس در كالس

آموزان  شهاي يادگيري مشاركتي و بحث گروهي را براي دان محوري بود و فرصت يادگيرنده

 ،ها گروهي بود شد و رقابت يمآموزان به صورت گروهي داده  كرد و نمرات دانش يمفراهم 

هاي رقيب به يكديگر  حتي در بسياري موارد گروه. تر بود آموزان با يكديگر مثبت تعامالت دانش

ها  نداره تحصيلي آنپآموزان به مدرسه و خود بدين ترتيب نگرش دانش. رساندند يمياري 

  .شد يمتر  ثبتم

هاي تدريس و ارزشيابي معلمان  در زمينه تأثير شيوه :ها هاي تدريس و ارزشيابي معلم شيوه - 4

و  1996 ،مك نيل؛ 1968 ،نظراني چون جكسون نهان صاحبپگيري برنامه درسي  در شكل

ن و ردازاپ هاي اين نظريه ها از ديدگاه در تحليل كيفي يافته. اتفاق نظر داشتند 1386 ،ملكي

  .شد استفادهشناسي يادگيري  ردازان حوزه روانپ نظريه

ها و فنون تدريس مطرح شده از  روش ،معلمان ،هاي درس مورد مشاهده در اكثر كالس

ها در  آن. دادند يمقرار ن استفادههاي آموزشي مورد  شناسان يادگيري را در موقعيت جانب روان

هاي تدريس  تنها از روش ،ي آموزشي استانتخاب روش تدريس كه يكي از مراحل مهم طراح

   .كردند يم استفادهسنتي حفظ و تكرار و سخنراني بدون رعايت اكثر اصول و فنون آن 

شناسان يادگيري از امتحان و ارزشيابي به عنوان ابزار  هاي روان ها برخالف توصيه آن

هاي نامطلوب  يجاد زمينهكردند و با ا يم استفادهآموزان  نمايي و حتي وسيله تنبيه دانش قدرت

معلمان نقش . كردند يمآموزشي نوعي نگراني و وحشت از امتحان را در ذهن شاگردان ايجاد 

هاي  رورش و هدايت فعاليتپخود را كه فراهم كردن موقعيت و امكانات مناسب آموزشي و 

ل حقايق علمي و ايفا نكرده و تنها به انتقا ،آموزشي شاگردان به منظور رشد همه جانبه آنان بود

گيري حقايق ضبط شده توسط فراگيران به منظور عبور آنان از كالسي به كالس ديگر  اندازه
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يادگيري و تالش  نديفرآيشرفت تحصيلي تأكيد داشت و پشرايط ارزشيابي تنها بر . رداختندپ يم

برونر و  ،سكيويگوت ،ها اي ياژهپنو ،ياژهپبرخالف رويكردهاي . شد يمآموز در نظر گرفته ن دانش

هاي فردي  و به تفاوت ردازان تأكيد بر رقابت فردي براي كسب نمره بيشتر بودپ ساير نظريه

گونه كه نظريه اسناد و رويكرد انگيزشي  در چنين شرايطي همان. شد يمآموزان توجهي ن دانش

آموزان ضعيف و در نتيجه  هاي شكست بيشتر دانش ي كرده بودند، زمينهنيب شيپپيشرفت 

  .شد يمنداره تحصيلي منفي فراهم پخود

 ،هنر ،قرآن ،هاي دروس ديني ها به ويژه معلم بسياري از معلم ،عالوه بر موارد ذكر شده

 ،كردند يمو آگاهي كافي نسبت به درسي كه تدريس  اطالعاتاجتماعي و انشاء  ،جغرافي ،تاريخ

به همين دليل  ،ي نداشتها همخوان ق آنينداشتند و يا اين دروس با رشته تخصصي و عال

  . توانستند اين مواد درسي را به خوبي تدريس و ارزشيابي كنند يمن

  گيري برنامه هاي درسي در شكل در زمينه تأثير محتواي كتاب :هاي درسي محتواي كتاب - 5

 1979 ،آيزنر از جمله( اند نظر داشته درسي اتفاق  نظران حوزه برنامه نهان برخي صاحبپدرسي 

 رديش، ؛2009 برجن هن گوون، ؛2008 ،اسميت و مونتگومري ،)1381 ،قل مهرمحمديبه ن(

  .)2010و شريف داريا،  ؛2009، سون استيفن ؛2009

هاي اين  هاي درسي با توجه به ديدگاه هاي حاصل از محتواي كتاب تحليل كيفي يافته

انجام  )1386(ملكي  و )1378( ردازان حوزه علوم تربيتي از جمله شعبانيپ ردازان و نظريهپ نظريه

  .شد

به (از جمله تاريخ، جغرافيا، ديني  هاي درسي در محتواي برخي از كتاب ندها نشان داد يافته

هايي كه متخصصان برنامه درسي از جمله  اصول و ضابطه ،، عربي و قرآن)جز بخش احكام

به طور  :شود يمن رعايت ،اند تنظيم محتواي آموزشي مطرح نموده شعباني و ملكي در تهيه و

ارتباط داشتن با مسائل  ،رغبت و توانايي شاگردان، تازگي موضوع ،نمونه در نظر گرفتن عالقه

نكردن اين  رعايت .كاربردي بودن و قابليت يادگيري ،هاي مداوم اي بودن براي آموزش ايهپ ،روز

  .ها شده بود آموزان به محتواي اين كتاب اصول موجب نگرش منفي اكثر دانش
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نظران مختلف حوزه برنامه درسي در خصوص تأثير  صاحب: قوانين و مقررات مدرسه - 6

؛ 1998 ،؛ ايلوا1996 ،مك نيل( نهانپگيري برنامه درسي  قوانين و مقررات مدرسه در شكل

اتفاق نظر ) 1386 ،و ملكي 2008 ،؛ اسميت و مونتگومري2001 ،؛ مايلزو آندريون2000 ،آهوال

  . داشتند

 ،هاي كاركردي نظران و نظريه ين مؤلفه با توجه به نظر اين صاحبهاي ا في يافتهتحليل كي

  .اجتماعي انجام شد -گرايي و شناختي  تداعي

 ،قوانين و مقررات خشك ،مشكالت رفتاري در آموزشگاه از تنبيه ،گرايانطبق نظر كاركرد

ي به اختالفات فردي توجه هاي غلط آموزشي و بي ريزي طرح ،تقاضاهاي نامعقول از شاگردان

بيشترين ميزان نگرش منفي  ،كه در مدارس دولتي ندها نشان داد يافته. شود يمآموزان ناشي  دانش

هاي  در اين مدارس برخالف نظريه. گرايان بودشي از موارد ذكر شده توسط كاركردبه مدرسه نا

ها نسبت به محيط  در آن آموزان فراهم نبود تا اي براي دانش ي شرايط امن و دوستانهيگرا تداعي

  .هاي مثبت ايجاد شود آموزشگاه احساس

آموزان  اجتماعي بندورا دانش -برخالف نظريه شناختي  8و  6انتفاعي كدهاي در مدارس غير

 ،گيري بيش از حد سهل. كردند يما گذاشتن قوانين و مقررات را دريافت نپيامدهاي منطقي زير پ

از بين نبردن ريشه رفتارهاي نامطلوب و در نتيجه  ،هاي اضافي ارفاق ،ها ناديده گرفتن بدرفتاري

  . آموزان به مدرسه بود نظمي از عوامل ايجاد نگرش منفي دانش قانوني و بي بي

در زمينه تأثير  :آموزان ها و دانش وشيدن و آراستگي ظاهري معلمپقوانين و مقررات لباس  - 7

نظران حوزه  نهان برخي از صاحبپرنامه درسي گيري ب وشيدن در شكلپقوانين و مقررات لباس 

تحيل كيفي . نظر داشتند اتفاق 2001 ،و مايلز و آندريون 1998 ،چون ايلوا برنامه درسي هم

هاي  نظريه ،رشد شناسي نظران حوزه روان نظران و صاحب ها با توجه به نظر اين صاحب يافته

  .ياژه انجام شدپوالون و  2دكيستامبرگ ،1دبس

ياژه تصور تماشاگران خيالي در نوجوانان موجب پهاي تحولي والون و  نظريه  ينيب شيپمطابق 

وشيدن و سر و وضع پها تصور كنند تمام مردم كوچه و خيابان به شيوه لباس  شود كه آن يم

ي و جستجوي تازگي كه دبس و دكيستامبرگ آن را از مظاهر اساسي ينوجو. ها توجه دارند آن

                                                 
1. Debresse 

2. Dkestemberg 
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آموزان برخالف قوانين و مقررات لباس  شد تا برخي از دانش يمسبب  ،ستنددان يمبحران بلوغ 

وشش و آراستگي ظاهري خود پوشيدن و آراستگي ظاهري عمل كرده و تغييراتي در سبك پ

ي و ايجاد تغييرات منجر به كاهش نمره انضباط و در برخي موارد اخراج ينوجو. ايجاد كنند

تي از قوانين و مقررات لباس ينارضا. كن از مدارس شده بودش آموزان قانون موقت برخي از دانش

يكي از عوامل  دبس و دكيستامبرگ ،ياژهپ ،هاي نظريه تحولي والون بيني يشپوشيدن مطابق پ

ها  هاي عاطفي يادگيري منفي در آن ايجاد بازده آموزان به مدرسه و اثرگذار بر نگرش منفي دانش

 عربي و ،قرآن ،به ويژه معلمان دروس ديني( ري معلمانآراستگي ظاه عالوه برآن نحوه. بود

عوامل  نامناسب با روحيات نوجوانان از ديگر هاي تيره و ي با رنگيها استفاده از لباس )رورشيپ

  . آموزان نسبت به مدرسه بود نگرش منفي در دانش دايجا

ري برنامه درسي گي در زمينه تأثير محيط فيزيكي مدارس در شكل :مدارس مكانات فيزيكيا - 8

 )2009( و فريتر )2009( وبر، )2006( ديكسي ،)2001( مارگوليسنظراني چون  نهان صاحبپ

هاي  نظران و نظريه از نظريات اين صاحب استفادهها با  تحليل كيفي يافته. اتفاق نظر داشتند

  .گرايي انجام شد محيط

معلول  ،شود يمظاهر گرا معتقدند رفتاري كه در يك محيط معين  شناسان محيط روان

ها نيز نشان داد در مدارسي كه امكانات فيزيكي  تحليل كيفي يافته. خصوصيات محيط است

آموزان در حفظ و نگهداري  دانش ،اييني بودپها در سطح  ضعيفي داشتند و وضعيت بهداشتي آن

ز مدرسه ها ا كردند و ميزان نارضايتي آن يمبهداشت محيط تالشي ن امكانات فيزيكي مدرسه و

ها در  بر عكس در مدارسي كه امكانات فيزيكي بهتري داشتند و وضعيت بهداشتي آن .بيشتر بود

  .آموزان به مدرسه باالتر بود ميزان نگرش مثبت دانش ،سطح باالتري بود

مدلي در جهت  ،ها تحليل كمي و كيفي داده هاي حاصل شده از تجزيه و با توجه به يافته

هاي  نهان و افزايش آثار اكتشافي مثبت آن بر بازدهپنفي برنامه درسي كاهش آثار اكتشافي م

ها  اين مؤلفه. برگيرنده هشت مؤلفه اصلي استي دريشنهادپمدل . يشنهاد شدپعاطفي يادگيري 

 -6اهداف  -5ابعاد  - 4متغيرهاي زيربنايي  - 3فلسفه  -2مباني نظري  - 1: به ترتيب عبارتند از

  .نظام ارزشيابي و بازخورد -8ي ياجرا مراحل -7ها  اصول و روش

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ... هاي عاطفي تبيين اثر برنامه درسي پنهان مدارس بر بازده

 

 77

نهان است كه در پهاي يادگيري و برنامه درسي  يشنهادي شامل نظريهپمباني نظري مدل 

  .ها به كار گرفته شد تحليل كيفي يافته تجزيه و

 ها و افزايش تجربه هاي منفي و ها و يادگيري كاهش تجربه ،يشنهاديپفلسفه مدل 

  .هاي عاطفي يادگيري است نهان بر بازدهپآثار برنامه درسي هاي مثبت ناشي از  يادگيري

س از مراجعه به مباني نظري و پجهت تعيين اين متغيرها  ،يشنهاديپمتغيرهاي زيربنايي مدل 

شد كه در قسمت روش  استفادهاز تحليل عاملي با روش چرخش واريماكس  ،تدوين ابزار اوليه

بندي آراء  ژوهش و جمعپي كه از مطالعه پيشينه ساير متغيرهاي زيربناي. به آن اشاره شد

تعامل : عبارت بودند از 1،دست آمدنده نهان بپنظران مختلف حوزه برنامه درسي  صاحب

قوانين و  ،آموزشي ستميس ،آموزان و با يكديگر تعامل كاركنان با دانش ،آموزان با يكديگر دانش

  .مقررات و محيط فيزيكي مدارس

اخالقي  - سياسي و ديني  ،علمي ،شناختي جامعه ،شناختي بعد روان نجپيشنهادي در پمدل 

هاي عاطفي  نهان بر بازدهپهاي درسي  با توجه به آثار كشف شده برنامه ابعاد مدل. تدوين شد

شناختي نوجوانان و  هاي رشد روان يژگيوشناختي، شناخت  در بعد روان. يادگيري تدوين شد

در بعد علمي، هدف ارتقاء علمي و تخصصي . روري استها ض هاي فردي آن توجه به تفاوت

هاي اداره و  افزايش كيفيت شيوه ،هاي تدريس و ارزشيابي معلمان بهبود روش ،كاركنان آموزشي

در . آموزان است هاي ايجاد انگيزش در دانش هاي درس و مدرسه و آگاهي از روش كنترل كالس

تواند نوع اختيارات معلم و  يمر مدارس توجه به مناسبات قدرت و اقتدار د ،بعد سياسي

هاي يادگيري به كمك  هاي سالم آموزشي و افزايش فرصت ايجاد محيط. شاگردان را تنظيم كند

ت در محيط آموزشي و فراهم آوردن جو مشاركت و صميميتوازن قدرت و برقراري انضباط 

نداره پبه مدرسه و خودنهان بر نگرش پتواند در كاهش آثار منفي كشف شده برنامه درسي  يم

  .تحصيلي اثرگذار باشد

نهان بر نگرش پتوجه به آثار منفي كشف شده برنامه درسي  ،اخالقي - در بعد ديني 

سازي كالسيك،  شرطي نديفرآرورشي و از طريق پ قرآن و ،عربي ،آموزان به دروس ديني دانش

                                                 
كالس درس مورد بررسي  117هاي درس بود و در مجموع  جايي كه واحد تحليل چهار عامل اول كالس از آن . �

 9ليل مدرسه بود و ولي در مورد ساير متغيرها كه واحد تح ،امكان تحليل عاملي وجود داشت ،قرار گرفته بود

  .امكان تحليل عاملي وجود نداشت ،مدرسه مورد بررسي قرار گرفته بود
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به اين آثار در قسمت . استه مسائل ديني و اخالقي ضروري هاي منفي بر نگرش ب ايجاد تداعي

  .ها اشاره شد يافته

هاي عاطفي  نهان بر بازدهپيشنهادي، افزايش آثار مثبت برنامه درسي پدر اهداف مدل 

اين اهداف در جهت افزايش نگرش مثبت نسبت به دروس  .مدنظر قرار گرفته است ،يادگيري

  .ت استنداره تحصيلي مثبنسبت به آموزشگاه و افزايش خودپ ،آموزشگاهي

هاي مدل، در رابطه مستقيم با اهداف مدل و با توجه به آثار منفي كشف شده  اصول و روش

  .هاي عاطفي يادگيري به صورت كاربردي طراحي شده است نهان بر بازدهپبرنامه درسي 

نهان بر پي مدل، با توجه به آثار كشف شده مثبت و منفي برنامه درسي يمراحل اجرا

س از انجام پيشنهادي پالزم به ذكر است كه مدل . دگيري تدوين شده استهاي عاطفي يا بازده

نظران و كارشناسان حوزه برنامه درسي  هاي تكميلي و اعتباريابي از طريق صاحب ژوهشپ

  .تواند اجرا شود يم

و مستمر براي  دار يشنهادي، به صورت يك فعاليت نظامپنظام ارزشيابي و بازخورد مدل 

منفي ايجاد شده توسط  مثبت و به منظور كشف آثار اطالعاتتفسير  وتحليل  ،آوري جمع

هاي مدل طرح  جهت رسيدن به هدف در هاي عاطفي يادگيري و نهان بر بازدهپهاي درسي  برنامه

  .گردد اجرا مي و

  

  درباره نتايجبحث 

اكثر نهان محيط اجتماعي و فيزيكي در پحاكي از آن بود كه آثار برنامه درسي  پژوهش نتايج

در نظريه يادگيري . منفي و نامطلوب بود ،هاي عاطفي يادگيري مدارس مورد مشاهده بر بازده

هاي عاطفي  يكي از عوامل مهم و مؤثر بر بازدهكه گفته شده  ،)1982( آموزشگاهي بلوم

هاي حاصل از تعامالت موجود در محيط مدرسه يا همان برنامه  تجربيات و يادگيري ،يادگيري

  . ان استنهپدرسي 

تعامالت  ،آموزان ها با دانش كه در اكثر مدارس مورد بررسي تعامالت معلم ندنتايج نشان داد

اين  .آموزان با يكديگر منفي بود آموزان و با يكديگر و تعامالت دانش اوليا مدرسه با دانش

 پژوهشيافته  اين .ندبود آموزان دانش يادگيري در هاي عاطفي بر بازده از عوامل اثرگذار تعامالت
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ناهرن ) 2008( ترنر ،)2002(ماك و فالين هاي  پژوهش هاي به دست آمده از با يافته

 چنين و هم )2009( گاريت و يانگ) 2009(، اوسل و همكاران )2009( برگرواستين برگر

گران مذكور نيز به پژوهشدر واقع  .همسو بود) 1376(ي ئ و ساده) 1373( هاي اكرمي پژوهش

ثر در ؤدست يافتند كه تعامالت موجود در محيط مدرسه يكي از عوامل مهم و ماين نتيجه 

  .هاست نداره آنپرورش خودپمدرسه و  ،آموزان به درس نگرش دانش

با يكديگر  آموزان و مدارس با دانش ءنحوه تعامالت اكثر اوليا ندشان دادچنين ن نتايج هم 

نهضت روابط انساني و  ،نيافتگي آرجريسرشديافتگي و رشد ،هاي مديريتي كتز برخالف نظريه

  .نظريه دو عاملي انگيزشي هرزبرگ بود

آموزان يكي از عوامل مهم و مؤثر در  كه تعامالت معلم با دانش ندنتايج  نشان دادچنين  هم 

ها با  نحوه تعامالت اكثر معلم. كرد يمآموزان به درسي بود كه معلم تدريس  نگرش دانش

هاي رفتارگرايي،  هاي يادگيري از جمله نظريه هاي اكثر نظريه وصيهآموزان برخالف ت دانش

  .رازي و رويكردهاي انگيزشي بودپخبر

 رو وي و استي وارت ،)2008( هاي چاي كينگ هاي پژوهش اين يافته پژوهش با يافته

در پژوهش خود نشان داد نحوه تعامالت كاركنان با  )2008( 1چاي كينگ. همسو بود )2009(

 .هاي عاطفي است يكي از عوامل مؤثر بر بازده يكديگر

حس تعلق داشتن به محيط كه نشان داد ) 2009( 2هاي پژوهش رووي و استي وارت يافته

آموزان  هاي مشترك و مثبت بين كاركنان مدرسه با دانش انجام دادن فعاليت مدرسه از طريق

  . شود يرفت نظام تعليم و تربيت مموجب بهزيستي اجتماعي و تضمين پيش

آموزان مدارس مورد بررسي با يكديگر  كه نحوه تعامالت اكثر دانش ندنتايج نشان داد 

. محوري بود ها و رويكردهاي يادگيرنده اي ياژهپنو ،هاي رشد شناختي ويگوتسكي برخالف نظريه

 4، كاكس و اري هاو)2004( 3هاي پژوهش براون و دلي هاي پژوهش حاضر با يافته يافته

اين  .همخواني داشت )2008( 6هاي ساي چانگ و اسميت ،)2008( 5ويت هال، )2007(
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آموزان موجب نگرش  پژوهشگران نشان دادند افزايش تعامالت مثبت بين دانشجويان و يا دانش

 .شود يادگيري و محيط آموزشگاه مي ها به مطالب درسي، مثبت آن

معلمان يكي از عوامل اثرگذار بر هاي تدريس و ارزشيابي  شيوه ندنتايج نشان دادچنين  هم 

در اكثر . نداره تحصيلي بودپهاي نگرش به مدرسه و خود مقياس بازده عاطفي يادگيري و بر خرده

ها و فنون تدريس و ارزشيابي مطرح شده در  معلمان روش ، هاي درس مورد مشاهده كالس

هاي تدريس و ارزشيابي سنتي  ها از روش آن. دادند يمقرار ن استفادههاي يادگيري را مورد  نظريه

هاي ارزشيابي به كار گرفته شده  در روش. كردند يم استفادهبدون رعايت اصول و فنون آن 

شناسان  برونر وساير روان ،كيويگوتس ،ها اي ياژهپنو ،ياژهپتوسط معلمان برخالف رويكردهاي 

آموزان  هاي فردي دانش تيادگيري تأكيد بر رقابت فردي براي كسب نمرات باالتر بود و به تفاو

  .شد يمتوجهي ن

هاي عاطفي  هاي تدريس و ارزشيابي معلم بر بازده ثر بودن روشؤاين يافته پژوهش يعني م 

 2ادوارد رديش ،)1999( 1شين پارك و هاي هاي كسب شده توسط پژوهش يادگيري با يافته

، و )1382( خلخالي ،)1382( ، آبنيكي)2009( 4مامداس و بلسيدا و )2009( 3آين، )2009(

هاي تدريس و ارزشيابي معلمان در  اين پژوهشگران نشان دادند روش .همسو بود )1383(ايزدي 

 .ثر استؤهاي آموزشي م آموزان به درس و بازده نگرش دانش

هاي درسي يكي از عوامل مؤثر بر  آموزان به محتواي كتاب نگرش دانش ندنتايج نشان داد
. نداره تحصيلي بودپهاي نگرش به مدرسه و خود مقياس و برخرده هاي عاطفي يادگيري بازده

 ،جغرافيا ،هاي درسي از جمله تاريخ كه در محتواي برخي از كتاب ندچنين نشان داد نتايج هم
هايي كه  ضابطه رورشي اصول وپقرآن و  ،عربي ،)به استثناي بخش احكام(ديني  ،فن و حرفه

رعايت  ،ند مطرح نمود )1386( و ملكي )1378( شعبانيريزي درسي از جمله  متخصصان برنامه
ها عدم رعايت اصول  آموزان به محتواي اين كتاب نشده است و يكي از علل نگرش منفي دانش

  .و ضوابط است
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برجن هن  ،)2008( 1چي ياها كوآن و هاي پژوهش هاي اين قسمت با نتايج يافته نتايج يافته
خواني  هم) 2009( 4مك النگ هين و پدريج ،)2009( 3شين، ونگ و شين ،)2009( 2گوون
هاي درسي كاربردي باشد و  اين پژوهشگران نشان دادند زماني كه محتواي كتاب .داشت
آموزان بتوانند از محتوا در زندگي روزمره خود و براي حل مسائل و مشكالت استفاده  دانش

اين در  .يابد ها افزايش مي دگيري آنها به محتوا و در نتيجه ميزان يا كنند، ميزان عالقمندي آن
  .هاي درسي در اين جهت طراحي نشده است حالي است كه محتواي اكثر كتاب

. كه در اكثر مدارس مورد بررسي وضعيت قوانين و مقررات مدرسه مثبت بود ندنتايج نشان داد
هاي آن  مقياس هاي عاطفي يادگيري و خرده بين قوانين و مقررات مدرسه با بازده در ضمن

هاي به دست آمده از  با يافته پژوهشهاي اين بخش از  يافته ،داري مشاهده نشد اهمبستگي معن
 7فتسكو و مك كلور ،)2003( 6ايورستون و همكاران ،)2002( 5كافمن و ليستنبرگر پژوهش

با  پژوهشيكي از علل همسو نبودن نتايج اين . همخواني نداشت )2008( 8ثرنبرگو  )2005(
. هاي عاطفي يادگيري بود رسشنامه براي سنجش بازدهپاز ابزار  استفاده ،هاي ذكر شده پژوهش
گران پژوهشبه نتايج مشابه نتايج  ،كرد استفادهگر از ابزار مشاهده و مصاحبه نيز پژوهشزماني كه 
  . فوق رسيد

اي ه مقياس هاي عاطفي يادگيري و خرده يكي از عوامل مؤثر بر بازده ندنتايج نشان داد 
وشيدن و وضعيت آراستگي پقوانين و مقررات لباس  ،نداره تحصيليپنگرش به مدرسه و خود

 هاي اين قسمت از تحقيق با نظريات يافته چنين  هم. ها در اكثر مدارس منفي بود ظاهري معلم
 9هاي سي باستين و براي ستو هاي پژوهش دبس، دوكيستامبرگ، اريكسون، والون و پياژه و يافته

  .همخواني داشت )2009( 10كي بالي و )2008(
هاي عاطفي يادگيري و بر  يكي از عوامل مهم و مؤثر بر بازده ندنتايج نشان داد 
امكانات فيزيكي مدارس بود كه در  ،نداره تحصيليپهاي نگرش به مدرسه و خود مقياس خرده

اي مانند  ايهپو اكثر مدارس اين امكانات در وضعيت مناسب و مطلوبي نبود و نيازهاي اساسي 
هاي اين  يافته. كرد يمگرايي مازلو را برآورده ن نياز به حرارت و نور مطرح شده در نظريه انسان
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وبر در تحقيق . همخواني داشت )2009(و فريتر  )2009( هاي وبر با نتايج يافته پژوهشبخش از 
زيبا و  ،مالً تزئين شدههاي كا دهند در كالس يمآموزان ترجيح  خود به اين نتيجه رسيد كه دانش

هاي  فريتر به اين نتيجه رسيد كه محيط فيزيكي خوب و مناسب كالس. نور درس بخوانندرپ
 .آموزان شود تواند سبب ايجاد احساسات مثبت در دانش يمدرس و مدرسه 

هاي تشكيل دهنده برنامه درسي پنهان از  لفهؤم ندهاي پژوهش نشان داد در مجموع يافته
با استفاده از . آموزان است هاي عاطفي يادگيري دانش ثر در بازدهؤه و مديني كننب عوامل پيش

االت مطرح شده در زمينه علل احتمالي ايجاد نگرش ؤتوان به س دست آمده ميه هاي ب يافته
مثبت و يا منفي نسبت به دروس مختلف، نسبت به مدرسه و خودپنداره تحصيلي مثبت و يا 

  .سخ گفتآموزان پا منفي در دانش
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